S platností od 25.5.2020 jsou v Městském centru komplexní péče,
Benátky nad Jizerou povoleny návštěvy rodinných příslušníků u klientů na
pobytových službách s tímto omezením:
•
•

Termíny a časy návštěv musí být určeny předem pro každou návštěvu.
Je nutné domluvení/nahlášení návštěvy telefonicky od 7:00 do 15:00hod.
a) vrchní sestře J. Březinové 602 114 561, 326 362 283,
b) službu konajícímu personálu 721 507 230,
c) sociální pracovnici M. Bajerové, Dis, tel.: 601 187 467,
Návštěvy jsou možné každý den v čase od 13:00 – 16:00hod.
V odůvodněných případech, po telefonické domluvě, lze návštěvu
uskutečnit v dopoledních hodinách.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Návštěvy musí mít nasazenu obličejovou roušku a při vstupu do budovy a
odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho
klienta ve stejném čase. V případě že je klient ubytován na dvojlůžkovém
pokoji, tak návštěvu ve stejném čase má pouze jeden z klientů a druhý až
v následující hodině (termínu).
Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a
vyplní dotazník o bezinfekčnosti (čestné prohlášení).
Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba
teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
Návštěva může probíhat ve venkovních prostorách zařízení (prostor před
společenským sálem, na pokoji klienta, v prostorách společenského sálu, či
v prostoru určeném pro návštěvy).
Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou zajištěny paravánem
tak, aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
Je zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s
výjimkou rodinných příslušníků, výtah používá vždy jen jedna návštěva.
Po každé návštěvě (případně i v jejím průběhu) je nutné větrání dané
místnosti či pokoje.
V případě předání balíčků pro klienty prosíme, aby byl obsah jednotlivých věcí
zabalen v sáčku a předán v igelitové tašce. Budeme obsah před předáním
desinfikovat a tašku předávat do infekčního odpadu.
Návštěvy nejsou umožněny u klientů dočasně umístěných na samostatném
izolačním pokoji po dobu karantény.
Tato pravidla vycházejí z doporučeného postupu MPSV č. 10/2020
a jsou platná do odvolání.

Bc. Monika Megličová, DiS. – pověřena řízením
Benátky nad Jizerou 20.5.2020

Čestné prohlášení
Prohlášení o bezinfekčnosti

Jméno a přímení:
RČ:
Bydliště:
Datum narození:

Já níže podepsaný/á čestně prohlašuji že:
•

si nejsem vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s
osobami potencionálně ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým
onemocněním COVID-19

•

jsem nenavštívil/a v posledních 30 dnech žádnou z rizikových oblastí
v zahraničí, zasaženou onemocněním COVID-19, ani nepřišel/a do blízkého
styku s osobou, která se v těchto oblastech nacházela

•

si nejsem vědom/a že bych měl/a jakékoliv příznaky epidemiologického
onemocnění COVID- 19 (případně příznaky podobné chřipkovému onemocnění)

Beru na vědomí, že sdělením nepravdivých informací mohu ohrozit nejen svého
blízké, ale i zaměstnance MěCKP. Jsem si vědom/a právních následků sdělení
nepravdivých informací, včetně možného spáchání trestného činu šíření nakažlivé
choroby.
Dále beru na vědomí režimová opatření v zařízení a souhlasím s měřením své
tělesné teploty.

Datum:

Podpis

___________________________

